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Kedves Nagymarosiak!
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a
boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és
mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a
hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak.
Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal
többet tudunk kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az
életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet.
Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni,
tisztelni tudjuk egymást, hogy legyen közöttünk egy kapocs ami nem más, mint a
szeretet.
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak,
akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így
köszönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, a gyermekétkeztetés, az egészségügy, az idősek otthona, a családsegítő és gyerekjóléti intézmény, valamint a művelődési ház és könyvtár dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott
segítségét és aktív részvételét, az egyházak és a vállalkozók támogatását.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Petrovics László polgármester

Dekoráció: La Fleur by Nóra

Boldog
születésnapot!
Hatvan éves lett a Nagymarosi Kajak-Kenu Sportegyesület, melyet
nosztalgikus programmal ünnepeltek meg. A rendezvényen több
mint kétszázhatvanan vettek részt.
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Karácsonyi vásár! Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
ke
A

®

új termékei kaphatók!

Ruha-, bőr-, szőrmetisztítás és festés, ékszerjavítás és készítés!

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006,
06-27/303-381. E-mail: info@karsan.hu
Web: www.karsan.hu
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Új intézményvezető a Gondozási Központ
élén, jövőre sem lesz adóemelés
Új intézményvezetőt választottak a Gondozási Központ élére
a november 29-én megtartott
testületi ülésen. Emellett arról
is döntés született, hogy jövőre
sem lesz adóemelés.
A tanácskozás első napirendi
pontjaként a Gondozási Központ intézményvezetői posztjával kapcsolatban hallgatták meg
a jelentkezőket. Majd végül Szabóné Revák Máriát nevezték ki,
öt évre.
Döntés született a jövő évi
eseménynaptárral kapcsolatban
is. A Humánügyi Bizottság javaslatát szem előtt tartva kérték
többek között, hogy az érintett
településekkel egyeztetve a Málenkij robotra elhurcoltakról
szóló megemlékezés 2020-tól
évente lehetőség szerint a január
másodikát követő első hétvégén
kerüljön megrendezésre. Az
ehhez kapcsolódó zarándoklat
indulási időpontjában pedig tartani szeretnének az önkormányzat által egy koszorúzást a Király
utcai emléktáblánál.
Egy döntés értelmében engedélyezték, hogy a Napköziotthonos Óvodában az egyik munkakörben átmeneti betöltetlenség
esetén óvodapedagógus szakos
hallgatót alkalmazzon.
Egyetértettek a vezető kérésére azzal is, hogy mivel a nemzetiségi pótlékokat január 1-vel
megemelték, ezzel egyidejűleg a
szinten tartott további pótlékok
emelése is meg kell, hogy történjen az arányosítás érdekében.
A képviselő-testület a Humánügyi Bizottság javaslatára Helyi
Értéktár Bizottságot kíván létrehozni 2019. február 1. napjával. Tagjainak felkérik Döbrössy
Mihálynét, a Nagymaros Város
Fejlesztéséért Alapítvány kijelölt
tagját, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház kijelölt alkalmazottját, és a Nagymarosi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
mindenkori elnökét, valamint a
Humánügyi Bizottság mindenkori elnökét.
Most is úgy döntött a grémium, hogy a bevezetett helyi adók
és települési adó mértékén nem
kíván változtatni, további mentességet egyik adónem esetében
sem kíván bevezetni, és nem kí-

ván meglévő mentességet megszüntetni.
Az adórendelet felülvizsgálata napirend tárgyalásánál a
testület kérte az adóellenőrzések
megindítását az iparűzési adó
esetén 2017-2018. adóévekre: a
legalább 15 millió Ft éves árbevétellel rendelkező adózók, akik
közvetített szolgáltatást számolnak el, vagy székhely-telephely
közötti megosztást alkalmaznak. Valamint az i d e ge n forgalmi adó esetében 2018. évre:
valamennyi adózó esetében elrendeli a vendégkönyvek tételes
ellenőrzését, összevetésüket a

bevallásokkal. Az ellenőrzéseknek 2019. augusztus 31-ig kell
lezárulniuk.
Elfogadták az önkormányzat
2018. évi költségvetése első féléves teljesítéséről szóló beszámolót is, majd egyszeri béren
kívüli juttatásról döntöttek az
önkormányzat és intézményei
alkalmazottai részére.
Szintén elfogadták az önkormányzat és szervei 2019. évi ellenőrzési tervét és a testület jövő
évi munkatervét is.
Súlykorlátozás bevezetéséről
döntöttek: a Szív utca felső vége
teljes egészében tehergépkocsi
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behajtási tilalmat kell elrendelni;
míg a Nap utca egészére ugyancsak általános behajtási tilalmat
kell elrendelni a tehergépkocsiknak.
A képviselő-testület a Pest
Megyei
Kormánymegbízott
törvényességi felhívása alapján
a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendeletet 2018.
december 1. napjával hatályon
kívül helyezte. Majd egy új jogszabály alkotásával, szigorították
a termelői piac árusítási feltételeit a tevékenységtől eltiltott, valamint a szabályokkal visszaélő
őstermelők tekintetében.
Arról is szavaztak, hogy 1
millió forinttal támogatják a
Kittenberger Kálmán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső intézményi udvarának
felújítását, melyhez a tankerület
szintén ekkora összeget biztosít.
Végül a nyílt ülés zárásaként
Szimon Attila képviselő javaslatára elfogadták, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói teljes
évi munkája elismeréseként a
bérmegtakarítás terhére jutalmat kapjanak.
A zárt ülésen a Bursa Hungarica, a tűzifa és a síkosságmenetesítési pályázatokat bírálták el.
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Számos probléma merült Hosszú előkészítés után
fel a közmeghallgatáson megalakult a Nagymaros
November 30-án közmeghall- saját költségen is utat javítani a
Védelméért Egyesület
gatást tartottak a művelődési város.
házban. A korábbi évekhez képest nagyobb érdeklődés mellett zajlott a rendezvény.
A megjelenteket Petrovics
László polgármester köszöntötte, aki mint mindig most is
ismertette az idei év adóbevételeit, fejlesztési terveit, a futó
projektek alakulását.

A Rákóczi út felújításával
kapcsolatban több kérdés is
felvetődött. Nemrég nyert pályázati pénzt a város. A szakasz
közműveit is a föld alá vinnék
a felújítás megkezdéséig. Erről
jelenleg tárgyalnak a szolgáltatókkal, várhatóan ez plusz
költséget jelent majd az ott

Több dolgot is kiemelt: az
önkormányzat ingatlan eladásból származó bevétele idén jól
alakult, az összeget fejlesztésre
szeretnék felhasználni a testület döntése értelmében. A
parkolási díjból származó bevétel megduplázódott a tavalyi
évhez képest, illetve idén tud

lakóknak is. Erről időben tájékoztatják majd őket.
Még észrevételként érkezett, hogy a Gesztenye soron az
egyik szolgáltatónál rendszeresen fogyasztanak alkoholt az
utcán. A felmerülő problémára
megoldást ígértek.
Furucz Anita

Halápi Lajosnét köszöntötték

Halápi Lajosné született Jung Anna november 26-án ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból felköszöntötte őt tepelüésünk polgármestere, Petrovics László is, aki a virág mellett átadta a miniszterelnök által
aláírt oklvelet is. Szívből gratulálunk!

Az egyesület célja, hogy katasztrófahelyzet esetén a kár megelőzése,
elhárítása vagy a következmények
felszámolása érdekében segítséget
nyújtson, és aktívan részt vegyen
a mentési és elhárítási munkálatokban - amivel Nagymaros Önkormányzata kötelező feladatának
végrehajtásában kíván segítséget
nyújtani. Az egyesület koncepciója az elmúlt bő másfél évtized árvízi tapasztalatain alapult,
amikor a védekezés a társadalmi
összefogás miatt (is) lehetett eredményes. A legutóbbi és egyben
legmagasabb 2013. évi árvíz idején a gát már készülőben volt, de
készültségi foka miatt még csak
részleges segítséget adhatott a védekezéshez, így a homokzsákok
alkotta védvonal építése jelentett
megoldást, aminek még élőmunka igénye óriási volt. 2014-ben
elkészült a gát alépítménye és a
mobilelem-rendszer is, sőt a megváltozó mértékadó árvízszint miatt még egy kb. 90 cm-es magasításra is sor került, sor kerülhetett.
Az elkészült rendszer már más
feladatokat ad, az eddigi tömeges
feladatvégzés helyett, szigorúan
irányított szakmunkát és konkrét
elvégzendő feladatokat kíván.
Az egyesület felmérve az önkormányzat feladatait és helyzetét
ebben kíván segítséget nyújtani,
az különböző területeken tapasztalatot szerzett nagymarosi szakembereivel és a tagként
közreműködő érintettekkel. Az
egyesület megalakulására ez év tavaszán már sor került, de a jogi út
az elmúlt hónapban fejeződött be,
onnantól indulhatott el a hivatalos
működés. A jelenlegi taglétszám
már 50 fő, az elnökség 5 tagból
áll (Mihály Gábor elnök; Heininger Ferenc elnökhelyettes; Murányi
Zoltán; Dr. Morvai Ágnes Nóra;
Edöcsény András László elnökségi
tagok).
Az eddigi háttértevékenység
eredményeképpen rendelkezésre
áll egy, a védekezés tervezéséhez
szükséges adatbázis, ami mind
műszaki, mind gazdasági döntésekhez elengedhetetlen, illetve
elkészült a részvételi igényekhez –
egyelőre név nélkül - kidolgozott
szervezeti diagram.

November harmadik szombatján a gát egy rövid szakaszának
felépítése érdekében a felek a gát
szereléséről bemutatót szerveztek,
ahol a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság is képviseltette magát, illetve jelen volt a helyi
védelmi bizottság elnöke is. A
fizikai építési folyamat mellett a
jelenlévők a Sigil Galériában Mihály Gábor, az egyesület elnöke
előadásában megismerhették a
védekezés erőforrásigényét és a
védekezés alap adatbázisát, valamint lehetőség volt egyes státuszok betöltésére is. Kiemelten
elhangzott az elvégzendő feladatok szakmunka jellege és az ilyen
típusú feladatvégzéssel járó kötelezettségek és jogok biztosításának
szükségessége is. Bevezetőjében a
polgármester kihangsúlyozta a védekezés fontosságát és a kialakuló
szervezeti formát támogatásáról
biztosította. Szintén ezt erősítette
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Felügyelője is.
Az esemény folytatása várható,
a biztonságos védekezéshez minél
több hasonló esemény szükséges.
A következő lépés az egyesület és
az önkormányzat közötti együttműködési szerződés megkötése
(mely a finanszírozás formáját és
módját is tartalmazza), az ehhez
szükséges kezdeményezést még ez
évben megtesszük.
Összefoglalva, a védekezés
ilyen jellegű megszervezése azt
jelenti, hogy Nagymaros árvízi
védelméről az állami és önkormányzati szervezetek részvétele
mellett továbbra is a nagymarosiak gondoskodnak – nélkülük a gát
nem épülhet fel. Az eddigi védekezések formája más volt, de az elvárt eredmény továbbra is a város
megvédése, remélhetőleg a korábbi esetek során is elért másodlagos
társadalmi sikert is elkönyvelve.
Aki szeretne az építés, vagy a
lebonyolítás folyamatában részt
venni, (jelenleg 100 fő résztvevő
mellett, további 300 fős létszámra
számítunk), vagy az egyesületet
tagként kívánja erősíteni, szándékát itt jelezheti: iroda@nmve.hu.
Murányi Zoltán
elnökségi tag
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Adventi készülődés

Advent: jelentése eljövetel, várakozás ideje
Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann
H. Wickern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken
24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorúink általában
örökzöldből készülnek, ami az élet folytonosságát jelképezi. Díszei a négy gyertya,
melynek meggyújtásával szimbolizáljuk a
növekvő fényt. Ezért is van az a gyakorlat,
hogy vasárnaponként egyet-egyet gyújtanak meg, majd az utolsó vasárnapon a kis
Jézus születésének napján, teljes pompájában világít mind a négy gyertya.
Német önkormányzatunk hagyományként bevezetve harmadik éve készül az
adventi koszorú felállítására és az első gyertyagyújtásra, mely december 2-án a templomnál a Monsberger téren meg is történt.
A közel másfél méter átmérőjű koszorú
szerkezetét Román Sándor készítette el Ivor
András együttműködésével.

Palásti Ildikó, Hetényi Andi, Sukerek
Gyöngyös együttműködésével elkészült az
alap majd december 1-én a díszítés a téren.
A díszítésnél részt vett kreatív hölgyek, Hetényi Andrea, Sukerek Gyöngyös, Ivor
Andrea - keze munkájuk eredményeként és

Lénárt Kittivel, december 2-án 17-órakor
ünnepélyes keretek között a lakosság részvételével meggyújtottuk az első gyertyát a

koszorún. A meghitt hangulatot emelték az
óvodások, a nemzetiségi osztályok tanulóinak adventhez kapcsolódó gyönyörű versei,
dalai, azonban külön kiemelném az óvónők
kórusát, ami a jelenlévők részére nagy meglepetés volt. Gyönyörű, a hangulathoz, helyhez illő programjuk mindannyiunkat meghatott. A téren Rácz Tamás zenepedagógus,

trombitatanár két tanítványával Zoltai Tamás ás Zoltai Pál tanulókkal a Tannenbaum
német karácsonyi dalt játszották el, emelve
általuk ennek a gyönyörűséges estének a
színvonalát. Mindeközben illatozott a forralt bor, ami Skoda József, Rasman Miklós,
Tölgyes Erhard, Ivor András felajánlásaként
kerülhetett a poharakba, Gergely Tamás
és csapata részvételével. A meleg tea mellé
lányok, asszonyok hozták a finom süteményeket a gyerekek nagy örömére. Lehetetlen
volt követni, hogy kik voltak azok, akiknek
jóvoltából terített asztal volt ezen a szép
ünnepen. Rendszeres támogatónk, mint
ezen az estén is Murányiné Mártika a sváb
hagymás kiflivel, ugyanúgy Hénop Berni,
Alimánné Fazekas Gabi, Tresó Ági, Heincz
Györgyiék, Lénárt Krisztina Anita, Voknátné
Marika, Jung Károlyék, Skodáné Eta, Kurczbacher Dávid, Kiss Károly. Elnézést azoktól,
akiket nem tudtam itt megemlíteni.
Hénop Zsolt a szénabálákkal segített ki
minket, míg Horváth Benedek a hangtechnikát biztosította.
További megvalósításunk, fenyőágakkal
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díszítjük a Váci úti ládákat is, egyben védve
a frissen ültetett növényeket. Azonban néhányan magukévá teszik a fenyőt, így halasztódik a díszítés.
A közösségi összefogás olyan szinten sikerült ismét, ami példaértékű, és mutatja az
irányt, hogy csak együtt tudunk szépet, jót
tenni egymásért,mindannyiunkért, városunk élhetőségéért.
Néhány ráadás még! Balogh Nóra ötleteként élő adventi naptár készült, amiben
német önkormányzatunk is részt vett. Így
a tájház ablaka is az egyik naptárnap dísze
lett.

Cselovszki Krisztina felajánlásaként gyönyörű lett a Szent Rókus kápolna és a német beköszöntő táblák díszítése is az ő keze
munkáját dicsérik.
Hálás köszönet minden segítőnek,
együttműködőnek, városunk lakosságának, hogy a sok jó ötlet mellett a megvalósítás szintjén még szebb, meghittebb lett
városunk advent idején, az ünnepi várakozás alatt.
A Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete ezúton kíván minden kedves városlakónak, békés,
áldott, szeretetteljes ünnepnapokat.
Ivor Andrásné NNNÖ
elnök, képviselő
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Hatalmas sikert arattak a néptáncosok
Tisztelt Nagymarosiak!

Iskolánk néptáncosai, pontosabban a Cselle Néptánccsoport részt vett az Oktatási Hivatal Őszi Pedagógiai Napok
rendezvénysorozat alapfokú
művészeti iskoláknak rendezett bemutatóján. A rendezvényre Budapesten a Hubay
Jenő Zeneiskolában került
sor.
A gyerekek hatalmas sikerrel, a többi, kb. 20 iskola
közül kiemelkedve, vastaps
kíséretében vonultak le a színpadról, megkoronázva az est
és a rendezvény zárását. Az
intézmény igazgatója, Bokor
György elismerően beszélt a

gyerekek munkájáról, és előadásuk színvonaláról.
A gyerekek nagyon jó hangulatban vészelték át ezt a
megterhelő napot. A rendezvény után a nagyjából egy órás

buszút is énekszóval telt el.
Köszönjük mindenkinek,
aki lehetővé tette ezt a fantasztikus fellépést!
Bóna Boglárka és
Borkó Bálint

Színházlátogatás

November 27-én Budapestre
látogattunk, a Jancsi és Juliska
című gyermekoperát tekintettük meg a Pesti Magyar
Színház előadásában. Azért
is volt különleges ez a darab,
és ajánljuk jó szívvel mindenkinek, mert az előadás
után a gyerekek felmehettek a
színpadra táncolni és fényképezkedni a színészekkel. Hatalmas élmény volt, ezúton is
köszönet érte.
2.a osztály

Márton nap
Amikor egy városi vagy iskolai
esemény már igazán hagyománnyá válik, akkor abban az
is jó, hogy nem kérdés, lesz-e.
Sőt, a dátum sem kérdés, hiszen
mindenki tudja, Márton napjához legközelebb eső pénteken, 6
órakor felvonulunk a Fő téren.
Csupán egy rövid egyeztetés
szükséges a fúvósokkal, a művelődési házzal, Mészáros Szilvivel,
Neubauer Ákossal, és mindenki

tud mindent. Egyetlen dolog,
amivel nem tudunk egyeztetni,
az az időjárás. Vagy mégis? Szép,
csendes este, szépen kivilágított
Fő tér várta a felvonulókat.
Idén egy kis meglepetés is
várt ránk: az elsős nemzetiségi osztály dalolt németül, a két
első osztály más alsós diákokkal
kiegészülve énekelt magyarul.
Ezután a második és harmadik
nemzetiségi osztály egy hangu-

latos lámpás tánccal kedveskedett, melyet Borkó Bálint tanított be a gyerekeknek.
Ezután, mint minden évben
a lovas felvonulás következett,
amit a szokásos megvendégelés
követett.
Mindenkinek köszönjük, aki
hozzájárult, hogy ez az este valóban olyan szép legyen, melyet
érdemes minden évben várni.
Heinczné Cserni Katalin

Sporteredmények
Október 5-én az Árpád napon Vácon váltóversenyben
az 5. helyezettek lettünk.
Október 18-án és 19-én
foci diákolimpián vettünk
részt Sződön. A II. korcso-

portos diákok a 2. helyet
szerezték meg, a III. korcsoportosok a 3. helyen végeztek.
Idén is részt vettünk az
Áprily napokon Visegrádon.

November 15-én labdarúgásban és a floor ball bajnokságon is az 1. helyezést
szereztük meg.
Gratulálunk a díjazott diákoknak és a tanáraiknak is!

Nagymaros

Suli buli
Az elmúlt évekhez hasonlóan a
hetedik osztályosok rendezték
a hagyományos Mikulásváró
suli bulit. A gyerekek és a szülők nagy összefogásban készültek, hogy az este jól sikerüljön.
Szép és különlegességekkel teli
büféasztal, vidám tombola, jó
zene, izgalmas "szívküldi" várta
a kis "vendégeket".
A hetedikesek fáradtan, de
elégedetten pakoltak a buli
után. "Jó volt!" - hangzott az
egyöntetű vélemény, ami azért
is fontos, hiszen az ilyen rendezvények hozzák közelebb
egymáshoz a két osztályt.
Ami mindannyiunk számára nagy öröm az iskolai bulikon, hogy egyre több elballagott diák jön vissza, van, aki
nosztalgiázik egy kicsit, van, aki
megosztja velünk az élményeit,
tapasztalatait.
Vidám este volt, és köszönjük a szülők támogatását!
Heinczné Cserni
Katalin, Fábián
Szabolcsné

Papírgyűjtés:
A papírgyűjtésből 245 100 forint folyt be az iskola javára,
ezt az Nagymarosi Iskoláért
Alapítvány 100 000 forinttal
kiegészítette, és így 3 darab
projektort tudtunk venni az
iskolának. Köszönjük az aktív
részvételt a papírgyűjtésben.

Ifjú zenebarátok
napja
Hagyományainkhoz híven
idén is koncertet adtak a
legtehetségesebb zenész tanulóink az Ifjú Zenebarátok
Napja alkalmából. Elbűvölték a közönséget a csodálatos
muzsikájukkal. Köszönjük az
élményt a diákoknak és a zenetanároknak egyaránt.

December 19-én
szerdán 17 órakor
lesz a Csillagváró
est, melyre
Mindenkit
szeretettel várunk!

Nagymaros

						

7

Hatvan éve tették vízre az első
kajakot Nagymaroson
Hatvan éves fennállását
ünnepelte december 1-én,
több mint kétszázhatvan vendég jelenlétében a
Nagymarosi Kajak-Kenu
Sportegyesület. A visszaemlékezésekkel tűzdelt ese-

ményen újra találkozhattak
az egykori sportolók, az
alapítók és a jelen tehetségei.
A rendezvényt Simák Attila vezette, aki elmondta:
ott kezdődött ez a 60 éves
történet, hogy Flamich Ferenc és barátai szó szerint
vízre tették Nagymaroson a
kajak-kenu sportot.
- Nagymarosról indult
sportoló feljutott olimpiai dobogóra. Nagymarosi
sportolóknak világbajnokságon szólt a Himnusz.
Igaz azok voltak többségben, akiknek a Dunakanyar Kupa, vagy a Vidék
Bajnokság jelentette a csúcsot. Egy valami azonban
mindannyiukban
közös:
megtanultak győzni, veszíteni, megtanultak küzdeni
– hangzott el.
A fiatalok visszaemlékezése következett: élményeit
osztotta meg a közönséggel
Marosvölgyi Gergely, aki
ifjú költőként korábban ka-

jakba is szállt osztálytársai
unszolására.
- Az edzésekben csak
azt nem szerettem, hogy
mindig mentünk vízre, ha
esett, ha fújt, februártól novemberig. Az iskola előtti

reggeli edzésekről nem is
beszélve. Emlékszem egyszer pont egy ilyen reggeli
edzés alkalmával sikerült
borulnom egyet, de Karesz
bá megnyugtatott, hogy
már 10 fokos a Duna – emlékezett.
Petrovics László polgármester szintén, mint egykori kajakos emlékezett beszédében.
- Hihetetlennek tűnik
számomra, de 1977-ben,
41 éve léptem be először
az egyesület ajtaján. Fogalmam sem volt mi folyik
ott, kik és miért csinálják,
abban a hosszú, szivarszerű úszóalkalmatosságban,
a furán elfordított kétoldalú lapátjaikkal a víz húzkodását. De azt láttam, hogy
elképesztő lelkesedéssel,
minden erejükkel akarták
csinálni. Akarták a fejlődést, a sikereket, az együtt
eltölthető időt. Engem is
elkapott a hév, felvettem
a fordulatot és beillesz-

kedtem ebbe a családba.
Csodálatos évek voltak –
emlékezett a kezdetekre a
városvezető. Végül kiemelte, hogy nagyon fontos az
egyesület munkája Nagymaroson, és köszönetet

mondott az egykori edzőknek, támogatóknak, vezetőknek munkájukért.
Az elmúlt hatvan év történéseit igyekezett beszédében összefoglalni Döbrössy
László, az egyesület elnöke,
aki szerint azokat is ünnepeljük, akik elindították ezt
a sportot Nagymaroson.
- Mohácsi Ferenc melbourne-i kenus adományainak köszönhetően a
Magyar Honvédelmi Sportszövetség keretein belül
1958-ban megalakult az
egyesület. Az első elnökök: Flamich Ferenc, Révai
Gyula és Varagya György
voltak. Társadalmi munkában edzőként Maurer
József foglalkozott a sportolni vágyó fiatalokkal. A
rendszeres edzésmunkát, a
szisztematikus felkészülést
a versenysportra Gyimesi
László kezdte el 1963-ban.
Két év múlva Vidék Bajnokaink, majd 1967-ben már
országos bajnokaink vol-

tak – mesélt a kezdetekről.
Visszaemlékezésében a csónakház építéséről is beszélt,
de helyet kaptak a város nevét öregbítő egykori bajnokok is. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik segítették és segítik jelenleg is az
egyesületet, munkájukat.
Külön köszöntötte Gyimesi
Lászlót, aki egykor motorja, meghatározó szereplője
volt a szervezetnek.
Makrai Csaba, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség utánpótlás szakág szövetségi kapitánya egy ajándékkal lepte
meg az egyesületet, melyet a
jelenlegi elnök vett át tőle.
A
visszaemlékezések
folytatásaként Nádor Endre (képünkön fent) egykori
alapító elmesélte, hogyan is
indult településünkön ennek a sportnak a szenvedélye. Visszaemlékezésében
köszönetet mondott Grécs
Magdi néninek, aki segítségével kaphatták meg az első
kajakokat.
Számos egykori bajnok
is részt vett a rendezvényen,
őket plakáttal köszöntötte
az egyesület, majd a jelen
tehetségeinek eredményeit
ismerték el egy-egy kupával, oklevéllel.
Végül pedig a polgármester adott át az egykori
elnököknek elismerést. A
visszaemlékezés képeivel
zárult a rendezvény protokoláris része. Akik még
maradtak
nosztalgiázni,
azokat a Memphis együttes
szórakoztatta Petrovics Kálmánnal az élen.
Furucz Anita
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Adománygyűjtő kiállítás
a Sigil Galériában
Advent első vasárnapján a környék
művészei ismét felsorakoztak, hogy
közreműködjenek a nemes ügyben, a
római katolikus templom felújításának
támogatásához, immár harmadik alkalommal szervezett, most Szárnyasoltár
címet viselő adománygyűjtő kiállításban. A környék mára jelentősen kitágult, messzebbi településekről, Nagymaroshoz nem kötődő, de segíteni
szándékozó művészek is jelentkeztek,

felvetve egyúttal jelen kiállításba is a
fiatalság bevonását. Nagyszerű kiegészítő élményt nyújtott Faragó Laura
Kossuth díjas énekművész, népdalénekes rendhagyó felolvasása, valamint Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas
irodalomtörténész, művészetkritikus
művészeti méltatása is – ebből álljon
itt egy rövid részlet:
„Ez az a kiállítás, persze a minőségről sosem lemondva, amelyen a Kos-

hogy alkotásaikkal segítség a templom
megújulásának befejezését.
A templom minden nagymarosi és átutazó számára jelent valamit,
jellemzően mélyebb tartalmat adva,
de némelyek esetében csak egyszerűen esztétikai élményt sugározva. Az
esztétikai teljességhez (is) szükséges,
hogy az épület kívül-belül méltó állapotú legyen, ezt a néhány éve elkezdődött helyreállítási folyamat már nagyrészt elérte.
A templom első restaurálásáról
1542-ből maradtak – a falba vésett –
írott nyomok, de 1772. évben, majd
az 1840-es ménkőcsapást követően,
1854-ben történt halaszthatatlan beavatkozás. Az 1927. évi felújítás nagyrészt már a mai arculatot adta vissza,
és ebbe sorozatba illeszthető a jelenlegi nagyléptékű helyreállítás is. Szervezőként, rendezőként, adományázó
művészként, vagy vásárlóként egy kicsit minden résztvevő hozzájárulhatott
a korszakos restaurációs folyamathoz.
A kiállítást Gáspár István atya nyitotta meg, kiemelve a művészet társadalomformáló erejét és a gyermekek
szempontjából is kiemelt fontosságát,

suth-díjas és Munkácsy-díjas művész
(ki-ki keresse meg a neki tetsző művek
szerzőjét) a helyi alkotókkal fog kezet.
Mi jellemzi az itt összegyűlt csapatot? A műfajbeli sokarcúság: a grafika

Nagymaros
(tusrajz, akvarell, fametszet, rézkarc,
vegyes technika), a festmény, a fotó (fotóprint is), a kerámia, a szobor (fa és
bronz, konstruktív és hagyományos),
az iparművészeti műtárgy (gyönyörűséges üveg és szenzációs fémbetétes falikép, invenciózus halasi csipke), a nagyhatású fényképalbum és a népballadát
a Bibliával összekötő könyv mind-mind
része, hűséges közvetítője az univerzumnak. Az univerzumnak, amelyben a szépség lakozik. És ez a szépség
(esztétikai értékről van szó) számtalan
irányzatos formában megnyilvánulhat.
Hagyományhoz közeli tájképben-tájrajzban, absztraktba hajló nonfiguratív (fél-figurális) munkákban, konstruktív léttapasztalatokban, mítoszi
vagy mítoszra hajló megidézésekben,
posztmodern testimitációkban, realista
látószögekben, a szakralitást megannyi
formában égi-földi valósággá tevő művekben.
Advent csöndjében különleges harangok szólnak: a csend harangjai. Ha
egy kicsit is meghalljuk az üzenetüket
– az itt kiállított műtárgyak nyilván
hozzásegítenek ehhez –, gazdagabbak
leszünk egy nem mindennapi élmén�nyel. A Szárnyas oltár szépséget sugalló, megrázóan fölemelő igazságával.”
Összefoglalva a kiállítás megnyitó
eredményesen zárult, és művészeti
szempontból is kiemelkedő lett, ezt
tovább is erősítve, folytatva hasonlóan
magas színvonalú, és akár a következő
adománygyűjtő kiállítás megszervezésével igyekszünk Nagymaros és a Dunakanyar kulturális életét segíteni.
A kiállítás év végéig megtekinthető,
a kiállított – és még el nem kelt - művek megvásárolhatók.
Murányi Zoltán

KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND
December 24. hétfő
16.00 Karácsonyi misztériumjáték
23.30 Ráhangolódás az éjféli misére az énekkar segítségével
24.00 Éjféli mise
December 25. kedd, Urunk születése ünnepe
8.00, 9.30,18.00
December 26. szerda, Szent István elsõ vértanú ünnepe
9.00, 18.30
December 30. Szentcsalád vasárnap
8.00, 9.30, 18.30
December 31. hétfő év végi hálaadás
18.45
Január 1. kedd, Szűz Mária Isten Anyja, Újév
8.00, 9.30, 18.30

Nagymaros

						

Isten üdvözítő kegyelme
mindenkié (Tit 2,11)
Nemrég a bibliaóráinkon találkoztam egy élő keresztyén közösséget kereső asszonnyal, aki
Etiópiában volt kiküldetésben.
Itthon távol élt az egyháztól.
Nem volt megkeresztelve. A
hitélet teljesen hiányzott a családjából. Nyilván azért a maguk módján megünnepelték
a karácsonyt. A hivatása Etiópiába vitte. Elmondása szerint
az ottani keresztyén egyházi
élet szinte beszippantotta. Ott
nem csináltak a keresztyénségből magánügyet, politikát,
értékrendet, szociális jogokat
és járandóságokat, ahogyan tette az európai hozzáállás. Nem
ördögtől való ez a törekvés, de
magában hordozza az elkényelmesedés veszélyét. Az elkényelmesedett keresztyénség
belesüpped a világba és Krisztus világosságának ragyogása
helyett a saját dicsőségében
tündököl.
Karácsony az „inkarnáció” (megtestesülés) ünnepe.
Nem mi, emberek törtetünk
fel isteni magasságokba, hogy
egyszer elérjük a magasságos
célt és végre együtt legyünk az
élet Urával. Karácsony pont az

ellenkezőjéről szól. Isten beteljesítette a próféták által előre hirdetett tervét. Elküldte a
Megváltót, aki nem egyszerűen
előjött, hanem végigment az
emberré formálódás folyamatán. Fogantatott. Anyaméhben
fejlődött. Átélte a születése drámáját. Kérdezem, van-e ennél
megragadóbb és emberközelibb teológia? Akinek ez nem
elég, vagy csak mese, vessen
magára!
Isten karácsonya minden
emberé. Pál apostol levelet írt
Titusznak, amelyben a munkatársát és a krétaiakat is megszólította. Az egyik helyi próféta
kemény jellemzést adott róluk:
„A krétaiak mindig hazudozók,
gonosz vadállatok, lusta, falánk
népség.” Pál ennek ellenére
nem azt írja, mivel ilyen bitang
népség vagytok, ezért nektek
nincs karácsony! Az időrendi
hűség kedvéért meg kell jegyezni, Pál és Titusz idejében
még nem volt egyházi ünnep
és pláne nem volt világi ünnep
a karácsony. Ennek ellenére
megszólaltatták a karácsonyi
igét, az evangéliumot! Pál nagyon helyesen nem vonta meg

a kemény krétaiaktól. Nem is
kötötte feltételekhez. Ugyanis
a karácsonyi evangéliumnak
éppen az a lényege, hogy minden emberre vonatkozik. Jézus
mindnyájunk Krisztusa, Megváltója és Üdvözítője. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme
minden embernek!
Az angyal így jelentette be:
Üdvözítő született ma nektek! Kedves idézetem Luther
Márton karácsonyi gondolata:
„Milyen fontos, hogy az angyal
ezt mondja: „nektek”! Mert nem
holmi fatuskóknak és köveknek
mondja az angyal, hanem embereknek. Nem is egy-két embernek, hanem az egész népnek. A
tiéd ez a Jézus. Ha nem így gondolod, akkor hát kié? Tán bizony
ludak, récék és tehenek kedvéért
jött a Krisztus? Nézz rá! Ha Isten más teremtményen akart
volna segíteni, akkor annak a
képében jött volna el. Ő azonban ember Fia lett! Az angyalok
nem szorulnak rá, az ördögöknek nem kell. Mi azonban nagyon is rászorulunk, aminthogy
értünk lett emberré.”
Karácsony Krisztus-ünnep.
Nem az ember, Isten kegyelme
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van a középpontban. Etiópiában „beszippant a hitélet”. Nálunk az a hír, hogy egy magyar
karácsonyozó átlagosan hét
embert fog megajándékozni
és a tavalyi összeghez képest
tíz ezer Forinttal emelte meg a
keretet. Sokak karácsonya véget ér az ajándékok átvételével
és kibontásával. Az ember ünnepe. A gyomor ünnepe. A közösség ünnepe. A test ünnepe.
De hol van Jézus Krisztus? Hol
van az inkarnáció? Magánügy?
Ez az ellopott karácsony. Isten
kegyelme, hogy az ünnep így is
lehet szép. Ámde legyünk igényes karácsonyozók! Engedjük
előre, a főhelyre Isten üdvözítő
kegyelmét, ahogyan tették azt a
bibliai pásztorok és a napkeleti
bölcsek!
Jézus Krisztusnak, a testté
lett Igének ma is kisugárzása
van. Hatással van az életünkre.
Nevel, formál, reformál bennünket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és
kegyesen éljünk a világban. Ez
a Jézus Krisztussal egybeforrott
élet, maga az üdvösség, a boldog és szabad élet, ahol félelem
nélkül biztonságban futhatjuk
meg az előttünk levő életpályát!
Így kívánok minden Olvasónak
áldott, békés, félelem és indulat
nélküli karácsonyt, Krisztus jelenlétében és szeretetében!
Detre János
evangélikus lelkész

Malenkij Robot emléktúra – 2019
2019 januárjában immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Málenkij Robot emléktúrát. A túra célja, hogy fejet
hajtsunk a Dunakanyarból elhurcolt honfitársaink szenvedése előtt, és ezzel a rendhagyó formával emlékezzünk
meg róluk.
A túra keretében három nap alatt gyalogolunk el Kál-Kápolna vasútállomásig, az elhurcoltak bevagonírozásának
helyszínéig. A kezdeményezés egyre szélesebb kört szólít meg, idén a környék sváb településeiről egy napon indulva
még több település részt vesz az emléktúrán. Kisebb szakaszokra bekapcsolódnak az iskolás korú fiatalok is. Tavaly
Zebegényből és Kismarosról is csatlakoztak hozzánk, így összesen közel 20-an vettek részt az emléktúrán. Idén még
több település képviselteti magát, ezzel tovább növelve a résztvevők számát. A táv Nagymarosról 130 kilométer, melyet nagyjából három napra egyenletesen elosztva teszünk meg. A túra igyekszik követni az elhurcoltak útvonalát.

A túra időpontja:
január 4-5-6 (péntek-szombat-vasárnap)

Sok szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik éreznek magukban erőt egy ilyen túrához, vagy azok jelentkezését,
akik valamilyen módon szívesen segítenék azt. Ahogy tavaly, úgy idén is mód van két napra csatlakozni, ez esetben Nógrádsápon lehet bekapcsolódni szombat hajnalban. A további szervezés érdekében szeretnénk tudni, hogy
körülbelül hányan leszünk, így kérjük, aki szívesen részt venne, jelezze azt felénk az alábbi elérhetőségek egyikén.
Amennyiben kérdésük van a túra részleteivel kapcsolatban, akkor is hívjanak bizalommal. Az érdeklődők megtalálnak minket a facebookon is Málenkij Robot Emléktúra néven.
Kosztra Gábor 		
			
Solti Szabolcs (Szafi)
kosztrag@gmail.com 					
szafinak@gmail.com
06-30-561-4744 				
06-20-334-1078
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ILDIKÓ Ingatlan Iroda
Nagymaros, Váci út 111.

Vácott és a Dunakanyarban keresünk
készpénzzel rendelkező vevőinknek
lakóházakat, nyaralókat, telkeket,
szántó-egyéb külterületeket.

Épületenergetika tanúsítvány készítése 24
órán belül adás-vételhez, használatbavételi
engedélyhez, pályázatokhoz.
Értékbecslés 24 órás határidővel.

HÍVJON BIZALOMMAL, HÁZHOZ MEGYÜNK!

Ingatlanközvetítő iroda tulajdonos:
Haraminé Papp Ildikó +3620/46-43-429
Épületenergetika szakember:
Harami László +3620/5817-400
BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
ÖNNEK ÉS KEDVES CSALÁDJÁNAK!

Nagymaros

						

KÖNYVTÁRI HÍREK
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy a Városi Könyvtár
2017. december 21-től (csütörtök) 2017. január 1-ig (hétfő) ZÁRVA. Utolsó kölcsönzési nap: december 19. (szerda) 9 – 12/13 - 18-ig. Nyitás: 2019. január 2-án (szerdán)
9 órakor.
Lehetőség van több kötet könyv kölcsönzésére is!
Könyvtárunk könyvállománya 32.000 kötet, melyből mindenki, aki beiratkozott olvasó, válogathat, kölcsönözhet.
Kérjük azokat a Kedves Egykori (és Jelenlegi) Olvasóinkat, akik már régóta nem hozták vissza a kikölcsönzött
könyveket, vagy véletlenül könyvtári könyv került hozzájuk, juttassák vissza a könyveket a könyvtárba!
Bármilyen régen is járt könyvtárunkban, bármilyen régen is kölcsönözte ki a könyveket, szeretettel és szívesen
látjuk! Késedelmi díjra sem kell számítaniuk! Kérjük a
Tisztelt Újságolvasókat, ha bármilyen jó ötletük van arra,
hogy a késedelmes olvasóinktól milyen módon tudnánk
„visszaszerezni” a náluk lévő könyvtári könyveket, osszák
meg velünk. Előre is köszönjük!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik saját könyvgyűjteményük fölös példányaival vagy
örökölt könyvgyűjtemény darabjaival segítették könyvtárunk működését. A felajánlott könyvekkel lehetővé tették,
hogy a régi, esztétikailag már nem megfelelő köteteket
cserélni tudtuk, illetve a könyvtár gyűjteményében eddig
nem található, - de beleillő – könyveket állományba vehettük.
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Több mint hatvan zsák
szemét gyűlt össze
Több mint negyvenen, - felnőttek, gyerekek, civilszervezetek tagjai - gyűltek ös�sze november 10-én, hogy
együtt takarítsák a várost.
Az önkormányzat által életre hívott kezdeményezésre
azért volt szükség, mert az

mondta: sajnos kevés a
közmunkás, így nem jutnak
el minden helyre. Mivel a
város már régen szervezett
ilyen akciót, ezért úgy gondolták, hogy a gyerekeknek
jó példát mutatva megszervezik. Ez sikerült is, hiszen

elmúlt hónapokban több
lakossági észrevétel is érkezett a köztisztaságra vonatkozóan.
Petrovics László polgármester, aki szintén szemeteszsákot ragadott, el-

rengeteg fiatal vett részt a
kezdeményezésen.
Az önkormányzat bízik benne, hogy a takarítás
eredménye tartós lesz, de
ha nem, tavasszal újra meghirdetik az akciót.

Minden kedves
A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
olvasónknak boldog
§ alapján pályázatot hirdet
békés ünnepeket és
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
erőben, egészségben,
ÓVODAPEDAGÓGUS
eredményekben gazdag
munkakör betöltésére.
A
közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
új esztendőt kívánunk!

Városunk könyvtárának címe:
Nagymaros, Váci út 11.
Tel: +36 27 595 106
konyvtar@nagymaros.hu
Facebook: Nagymarosi Könyvtár és
Művelődési Ház
KÖLCSÖNZÉSI IDŐ:
hétfő: ---------kedd, szerda, péntek: 9-12/13-18
csütörtök: 13-16, szombat: 8-12

határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye,
Nagymaros, Magyar utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nemzetiségi óvodapedagógus,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Gerstmayer Judit nyújt, a 0627/594-055-os telefonszámon
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Wildenrosen Krónika „2018”
Közeledik az év vége. Ez
az időszak a nagy visszaemlékezések időszaka. Mindenki
számot vet, összegzi az elmúlt
esztendő eseményeit. Ezt teszem most én is.
Nagy meglepetés volt a
tánccsoport tagjai számára is
hogy ebben az évben nagyon
sok településre hívták a Wildenrosen táncegyüttest fellépni. Ezekről a szereplésekről szeretnék egy kis összegző
élménybeszámolót tartani.
Az első fellépésünk május elsején Kismaroson a
sportcsarnokban volt. Együtt
majálisozhattunk más tánc�csoportokkal. Érdekes volt
megismerni az ő táncaikat és
ízelítőt kapni a szokásaikból.
A következő szereplésünk
Liptódon volt. Ez a település
a Mecsekben található. Egy
völgyben megbújó nagyon
hangulatos kis sváb falu. A
pünkösdi ünnepükre hívtak
meg minket. Nagy örömmel
fogadtuk el a meghívásukat.
Így az egész pünkösdi ünnepet együtt töltötte a tánccsoport. Ezért egyben egy kis
alkotói hétvége is volt ez a kis
kiruccanás. Nem csak a fellépésre összpontosítottunk,
hanem új táncok betanulását
is elkezdtük. Belefért a hétvégébe egy pár órás városnézés
Mohácson, ismerkedés Liptód nevezetességeivel, sütögetés és bográcsozás a szállásunk udvarán.
Következik május 26. Ezen
a napon két rendezvényre is
kaptunk meghívást. Nagymaroson a DUNAI TÁNCSZÓK
című rendezvényre délelőtt, a
kemencei majálisra meg délután. A csapat nagyon lelkesen készült mindkét fellépésre. A Dunai Táncszók-ra egy
komolyabb repertoárral, míg
a majálisra könnyedebb kicsit
viccesebb táncokkal készültünk.
Június
hónapban
is
három fellépésünk volt:
16-án Verőcén a vízi színpadon szerepeltünk. Ekkor rendezik meg Verőcén a SVÁB
NAPOKAT. Már hagyomán�nyá válik, hogy minden évben ott vagyunk ezen a rendezvényen. Nagyon örülünk

neki, hogy ez idén is így volt.
23-án Szob következett.
Több év kihagyás után ismét
kaptunk fellépési lehetőséget
a SZOBI VÁROSI NAPOK
rendezvényen. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk.
30-án Nagybörzsöny következett. Nagy örömmel
tettünk eleget ennek a felkérésnek. Hiszen ezen a napon
ünnepelte 20. születésnapját
a Nagybörzsönyi Nyugdíjas Klub. A tánccsoportunk
finom csokitortával kedveskedett a „20” éveseknek.
Élmény volt részese lenni az
ünnepüknek, és az ünneplésüknek.
Július hónap felkérése
Acsára vitt minket. Itt rendezik meg minden évben
a GANCA FESZTIVÁLT.
A színpad a Prónay kastély
udvarán, festői környezetben volt felállítva. Igazi érdekesség volt a tánccsoportunk zenéje és tánca, ebben
a nagyrészt szlovák-tót lakta
településen. Izgalmas volt

bepillantást nyerni egymás
táncaiba szokásaiba, és érdekes volt megkóstolni két hagyományos ételüket a gancát
és a loksát. Számunkra igazi
gasztronómiai élmény volt.
A liptódi hétvégén felbuzdulva tánccsoportunk augusztus 18-án műhelynapot
tartott. A nap programja délelőtt tánc kifulladásig. Délután
meg közös hamburgerezés.
Állandó próbahelyünk foglaltsága miatt, más helyszínt
kellett keresni a megvalósításhoz. A nyár közepén megkaptuk az iskola egyik termét.
Itt tudtunk táncolni. Köszönet érte Fábián Szabolcsnak
az iskola igazgatójának. A
délutáni hamburger sütéshez
meg rendelkezésünkre állt a
tájház udvara és terasza. Magunk készítette húspogácsát
sütöttünk boronatárcsán, és
a tagok zöldséges kertjéből
és kamrájából kikerült zöldségekkel és savanyúval mindenki elkészíthette a saját
hamburgerét. Nagyon kellemes környezetben és igazi

Nagymaros
sváb hangulatban tölthettük
a délutánunkat. Köszönjük a
lehetőséget Ivorné Anikónak.
Idén kicsit korábban szeptember 8-án került megrendezésre Nagymaroson a
Svábfest. Így kellemes időben
a szabadtéri színpadon léphetett fel csoportunk. Ebben
az évben két blokkban mutathattuk meg tánctudásunkat. Mindig nagy izgalom
számunkra a helyi közönség
előtt fellépni. Ők már ismerik
a táncainkat. De mi mindig
igyekszünk új táncot is belecsempészni a műsorunk
Minden évben hagyományosan megrendezésre kerül
tánccsoportunk bálja a Wildenrosen Bál. Idén november17-én tartottuk a VIII.
Sramli Partinkat. A bál szervezése mindig nagy feladat a
csapat számára. Idén sem volt
zökkenőmentes. De a végére
minden a helyére került. Aki
megtisztelt minket jelenlétével, nagyon kellemes és vidám estét tölthetett el velünk.
Köszönjük vendégeinknek a
részvételt. Reméljük jövőre is
találkozunk.
Következő és egyben idei
utolsó fellépésünk november 21-én Dunakeszin volt.
Meghívták csoportunkat a
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub hagyományos
báljára vendég féllepőnek. A
VOKE József Attila Művelődési Központban ezen az estén a tánccsoportunk műsora
volt a záró fellépés. Hatalmas
sikert arattunk, és igazi sváb
„fieszta” hangulatban folytatódott az este, ahol a közönséggel együtt táncoltunk.
December 13-án lesz az
idei utolsó próbánk. Hagyomány már csoportunkban,hogy kis karácsonyi hangulatú közös vacsorával fejezzük
be az évet. Így kívánva egymásnak KELLEMES ÜNNEPEKET.
A Wildenrosen Táncegyüttes fellépésekben, és közös élményekben is egy gazdag évet
tudhat maga mögött. A hideg
téli hónapokban lelkesen próbálunk, hogy jövőre újra táncolhassunk mindenki örömére.
Köszönöm a figyelmet.
A Wildenrosen
krónikás
Folytatjuk...

Nagymaros

						

13

Partmentén

TrunkóBarnabásrovata

Duna-parti Don

FELHÍVÁS
A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda fatüzelésű kazán üzemeltetésében jártas - esetleg végzettséggel is rendelkező- kisegítő kazánfűtőt keres alkalmi, időszakos munkavégzésre, Elsővölgy utcai
telephelyére.
Érdeklődni lehet Gerstmayer Judit intézményvezetőnél az alábbi módon:
- személyesen: 2626 Nagymaros, Magyar u.15.
- telefonon: 27/594-055
- email-ben: marosi.ovi@vnet.hu

Születésnapra
Elmúlt már a szép tavasz, tüzes nyárnak vége,
Időnk állva nem marad, mind gyorsabb a lépte.
Ősz végén, a tél felé nincs ok még a búra,
Reménységgel szívedben, várj mindig a jóra.
Kerüljön el minden rossz, legyen életed szép,
Szeretettel kívánom, hogy sokáig élj még!
Szné Botos Anikó

Néhány éve, amikor Nagymaroson vettem egy
kis nyaralót, kivettem két hét szabadságot is,
hogy a házikót kifessem, kicsínosítsam. Sokat
melóztam, egyetlen vigaszom a környékbeli kiskocsma volt, ahova minden műszak után betértem egy korsó sörre.
Amikor először beléptem az ivóba, feltűnt,
hogy a környékbeliekből álló törzsközönség elhallgatott, és gyanakodva nézett rám. Ez minden alkalommal megismétlődött, hiába kezdeményeztem beszélgetést a fociról, vagy a nőkről,
a törzsvendégek bizalmatlanul átnéztek rajtam.
Nem erőltettem, tudomásul vettem, hogy nehezen fogadják be a jött-ment idegent; minden
nap felhajtottam a sörömet és távoztam.
Van nekem két keresztfiam, ráadásul ikrek.
Az ikrek sok mindenben hasonlítanak egymásra, ők például abban, hogy mindketten zsaruk
akartak lenni, fel is vették őket a Rendőrtiszti
Főiskolára, a szünidei gyakorlatukat – ami természetesen rendőri szolgálat volt – itt töltötték a
Dunakanyarban. Akkoriban azt mesélték, hogy
történt a környéken valami nagy balhé, mert a
zsaruk állandóan járják a nyilvános helyeket,
razziáznak, nyilván keresnek valakit.
Ez valóban így lehetett, mert az egyik munka utáni sörözésem alatt is belépett két rendőr
a kiskocsmába, ahol erre a szokásosnál is nagyobb csend támadt. Az egyenruhás zsarukban
az én két délceg keresztfiamat ismertem fel. Persze ők is felismertek engem, mert örvendezve a
nyakamba ugrottak:
- Keresztapa...!
Azóta nagy tekintélyem van abban a kiskocsmában...
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Nagymaros a kajakpóló világtérképen
- Kiss Miklós a Szuperligában!
Hatalmas sikert, és elismerést
könyvelhet el Kiss Miklós, és általa a Nagymarosi Kajakpóló SE.
Miki közel 10 napot töltött
Ningbo városában a kínai CPSL
profi kajakpóló liga meghívására. Ez óriási lehetőség volt neki és
a sportágnak, hogy testközelből
érezze, milyen is a nemzetközi
élvonal, kapcsolatokat, barátokat
szerezzen a sportágon belül.
Büszkék vagyunk rá, és teljesítményére, amivel messzire
vitte Nagymaros városának, és a
Nagymarosi Kalózoknak a hírnevét.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapján riportot készített vele Kovács Attila elutazása
előtt, és utána is:
- Nagymaros a Dunakanyar
szíve - a város élete ezer szállal
kötődik a Dunához. De nem
csak a hegyek és a folyam tájképi
értéke egyedülálló - a nagymarosi kajakpóló élet is messze földön
híres. A csapat kiemelkedő játékosát, Kiss Miklóst beválogatták
a nemzetközi Kajakpóló Szuperliga mezőnyébe.
Nagymaroson komoly hagyományokkal
rendelkezik
a vízisport-élet: a történelmi
kajak-kenu szakág mellett a
kajakpóló is évről évre egyre
népszerűbb a sportszeretők körében. A Duna talán legszebb
szakaszán fekvő város büszkesége, Kiss Miklós a magyar kajakpóló válogatottság és a sikeres
lengyelországi szereplés után
most még komolyabb kihívás elé
néz - beválogatták a nemzetközi
Kajakpóló Szuperkupába, amely
ősszel, Kínában kerül megrendezésre. A barátai szenvedélyes
sportolónak ismerik, aki már
számtalan területen megmérette magát, most pedig a világhír
küszöbén állva mesélt nekünk a
sportágról, az előtte álló megmérettetésről és a terveiről.
- Nagymarosiként a génjeidbe van kódolva a víz szeretete azonnal kajaklapáttal a kézben
indult a sportkarrier?
- A víz stimmel, de a lapát
csak később jött. Az első állomás a vízilabda volt, ahol a 84-es
korosztállyal, köztük jelenlegi
olimpiai bajnokokkal játszottam
együtt. A vízipólót a fagyott víz,

azaz a havas sportok követték snowboardosként is sikereket értem el. A nagymarosi Duna-parton dőlt el a jövőm, amikor a
labdamániámat
ötvözhettem
a kajakozással. Nagymaroson,
Ádám Krisztiánnal, vagy ahogy
mindenki ismeri, Murmival való
ismeretségem és barátságom alapozta meg a kajakpólós versenykarrierem, ő egyengette az utam
a válogatott szereplés felé, róla
ragadt át a sportág szeretete.
- Mi van a csapvízben Nagymaroson, hogy ilyen dinamikusan fejlődő kajakpóló közösség
virágzik ott?
- A nagymarosi kajakpóló élet
szíve és motorja Ádám Krisztián. Személyisége, lelkesedése, a
sportág iránti elkötelezettsége
okán nagyon sokat tesz azért,
hogy évről évre egyre több fiatal
válassza ezt az izgalmas és látványos sportot. Engem is ő inspirált, támogatott, én is nagyon
sokat köszönhetek neki.
- A mostani Szuperkupán való
szereplésed nagyon nagy mérföldkő a hazai kajakpóló számára.
Hogyan kerültél be ebbe a válogatásba?
- A Canoe Polo Super League egy kajakpóló felszereléseket gyártó cég szervezésében
létrejött versenysorozat, ahová
aktív kajakpóló versenyzők pályázhattak. A CPS egyébként az
ICF, azaz a nemzetközi kajakpóló szövetség beszállítója. Erre a
versenyre közel négyszáz pályázat érkezett, ennyien szerettek
volna bejutni a mezőnybe, ami
70 embernek sikerült, köztük
nekem egyedüli magyarként.
Ebben a pályázatban a korábbi

eredményeimet kellett felsorolni, de nem csak az volt kérdés,
hogy mióta kajakpólózom, hanem arra is kíváncsiak voltak,
hogy mik a sportággal kapcsolatos távlati terveim, így döntötték
el, kinek biztosítanak lehetőséget. Sőt, ajánlásokra is szükség
volt olyan versenyzőktől, akik
már játszottak kint. Engem a
Kaniow-ban, a lengyel bajnokcsapatban játszó csapattársaim
ajánlottak be, hiszen idén az ő
csapatukban játszom, illetve az
új-zélandi válogatott egykori
csapatkapitánya is erősítette pályázatomat ajánlásával.
A színes, nemzetközi csapatban világbajnokok, Word Games
győztesek között, nagyon erős
gárdában minden bizonnyal
komoly kihívást jelent majd,
hogy jól szerepeljek. A nagyon
látványos, izgalmas rendezvényre összesen 6 csapatot állítottak
össze a szervezők.
- Gratulálunk ehhez az eredményhez, mit gondolsz, milyen
hatása lesz ennek a nemzetközi
szereplésednek itthon és a nagyvilágban?
- Liang Song Peng, az Canoe
Polo Super League versenyigazgatója azt nyilatkozta, hogy a legutóbbi versenyt live stream közvetítését 1.030.000 néző látta, de
az őszi mérkőzésekre már több
mint 3-4 millió nézőre számítanak. A verseny nem titkolt célja,
hogy világszerte népszerűsíti a
sportágat, ezzel egyértelműen
több megrendelést szerezve a
rendező, eszközöket, kiegészítőket gyártó cég számára. Itthon
azt várom ettől, hogy a fiatal
generációra inspirációként hat
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ez a siker, hiszen jó példa lehet
előttük, hogy nekem sikerült.
Az szeretném, ha én ki tudnám
taposni az ösvényt ahhoz, hogy
még több magyar kajakpólós pályázzon a Super League sorozatra, az én szereplésem nyomán.
Bár már 34 éves vagyok és sokkal többet kell edzenem, mint a
huszonéveseknek, de úgy érzem
hogy soha nem voltam még
ilyen jó fizikai állapotban, így
még több évig biztosítva látom a
szereplésem akár az Európa Kupán vagy a VB-n.
- Mikor rendezik a Szuperligát, mikor izgulhatunk érted?
- Maga a verseny 2018 szeptember 14-24 között kerül megrendezésre, Nigbo-ban, de én
már szeptember 7-én kirepülök,
hogy a csapattársaimmal ismerkedjek, közös edzéseken gyakorolhassuk a taktikákat. A helyzet
érdekessége, hogy olyanokkal
kell együtt játszanom, akikkel az
eddig megmérettetéseken még
csak ellenfélként találkoztam,
a lengyel csapattársaim most
konkrétan egy rivális csapatba
lettek beválogatva. A verseny
komoly fejlődési lehetőséget kínál, mindamellett arra is kiválóan alkalmas, hogy nemzetközi
kapcsolatépítéssel, közös pontok
keresésével a hazai sportélet is
újabb lehetőségekhez jusson.
- A sok edzés és verseny mellett
tudsz még szabadidős tevékenységként, játékként tekinteni erre a
sportágra, vagy már csak a profizmus szempontjai érvényesülnek?
- Érdekes kérdés, mert a
snowboardos időkben, mikor az
olimpiára készültem, annyit álltam a deszkán, hogy mára teljesen elegem lett, most kimarad az
életemből a hódeszka, a pályák,
felvonók világa. A kajakpóló viszont örök szerelem - büszkén
mondhatom, hogy az összes
kajakpólóssal jó barátságban vagyok, rengeteget játszunk együtt
csupán a sport öröméért. Gyakran megtörténik, hogy édesapám
matuzsálemi hajójára pakolunk
több kajakpóló hajót, majd a
szentendrei ágban, a pilismaróti
öbölben, esetleg a szigetspiccen
kikötünk, és a Dunán vívunk
meg néhány pörgős csatát - csak
azért, hogy jól érezzük magunkat
és a vízen legyünk. Azt hiszem ez
a kötődés, a labda, a játék szeretete sohasem múlik el.
Nagyon szépen köszönöm a
beszélgetést, hajrá Miki! (fotó: id.
Szűcs Géza)
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Egy nagymarosi kajakpólós Kínában
A magyar kajakpóló élet fontos
mérföldkövéhez érkezett – a
nagymarosi klub és Magyarország képviseletében Kiss Miklós
vett részt a CPSL Canoe Polo
Super League Ningbo-ban. A
kajakpóló hihetetlen ütemben
fejlődik Ázsiában, ennek egyenes következménye volt, hogy
itt rendezték ezt a versenyt.
A nemzetközi szövetség célja
megegyezik a versenyszervezőkkel – a kajakpólót beemelni az olimpiai sportágak közé.
Ezért is számít kivételes eredménynek, hogy Kiss
Miklós egy ilyen rangos eseményen vett részt. Az elutazás előtt is beszélgettünk vele,
most pedig arról mesél, hogy
milyen élményeket szerzett a
versenyen.
- Most, hogy ennyi időt töltöttél Kínában, milyen érzés
itthon lenni? Hogyan élted meg
a haza utat és az erős kulturális
kontrasztot?
- Természetesen nagyon jó
végre itthon lenni, de máris indulnék vissza – annyi élményt
és tapasztalatot adott ez az utazás. Nagyon sokat tanultam,
rengeteg tanulsággal szolgált a
Canoe Polo Super League, tele
vagyok tervekkel.
- A második alkalommal
rendezték meg ezt az eseményt
– hogyan látod a sportág fejlődését?
- Fontos látni, hogy ez a világverseny a felszerelés fejlesztés éles próbája – a CPS hajóit,
evezőit, sisakjait használták
a részt vevők, a fejlesztők pedig árgus szemekkel figyelik
a meccseket, konzultálnak a
csapattagokkal, hogy minél
jobb eszközökkel versenyezhessenek.
- A sportág nagyon látványos, fordulatos, a nézők körében is igen népszerű – ez lehet
annak az oka, hogy ilyen sokan
érdeklődnek iránta?
- Egyrészt tényleg elképesztő összecsapások zajlanak egy
ilyen kupán, hiszen a meghívásos rendszert úgy alakították ki, hogy a sportág legendáit engedjék össze – a német
világbajnok és az olaszok kiválósága, Luca Bellini is ott játszott velünk, ugyanúgy, ahogy
az új-zélandiak és a lengyelek

legjobbjai is. De a kajakpóló
sportág tudatos népszerűsítésének is sokat köszönhetünk
– először a magán majd az állami iskolákban is egyre több
helyen alakítanak csapatokat,
már ezer felett van a kajakpólózó gyerekek száma. Minket
sztárokként kezeltek és minden napra szerveztek valamilyen eseményt – hol egy plázában lehetett velünk találkozni,
hol kajak marathonon vettünk
részt. A kommunikációt természetesen tolmácsok segítették, de néha ők is kevésnek
bizonyultak, eleve hatvanan
voltunk – ebből aztán adódtak
mókás helyzetek.
- Még erre is volt időtök a
versenyfordulók alatt?
- Nagyon feszes menetrend
volt, válogatók, összeszoktató
edzések, meccsek mellett még
ezt a promóciós tevékenységet
is végeztük. Már egy héttel az
első meccs előtt kiérkeztünk,

a felszereléseket állítottuk be,
megismerkedtünk a csapattársainkkal, stratégiákat állítottunk fel. A meccsek péntek,
szombat és vasárnap voltak,
nagy médiafigyelem mellett és
online live stream segítségével
akár otthon is megtekinthették
azokat az érdeklődők. A napi
beosztásunk fél vagy épp negyed órás pontossággal be volt
osztva – meg kell mondjam,
nagyon kimerültem a végére fizikailag és mentálisan is.
Viszont végtelenül inspiráló
volt ez számomra, rengeteg
élményt adott, sokat tanultam.
Mikor elfogadták a pályázatomat, egy nagy lehetőséget
láttam ebben – már a kinn
tartózkodás alatt eldöntöttem,
hogy jövőre újra megpályázom a versenyen indulást –
olyan jó volt a légkör és annyit
fejlődtem a meccsek alatt. Nagyon fontosnak tartom, hogy
ilyen színvonalas közegben, a
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valódi világelitben megforduljak – nem is azért, hogy hozzájuk mérjem magam, hanem
azért hogy tisztában legyek a
sportág jelenlegi irányvonalával, a legfrissebb edzés és taktikai módszerekkel.
- Ennyit változik a sportág
arculata, lényegi elemei, a taktikai nézőpont?
- Rengeteget. Ez a Canoe
Polo Super League is csupa
meglepetés volt – az eredmények nem a papírformát tükrözték. Egyáltalán nem azok a
csapatok vezettek majd nyertek, akikre egyébként számítottunk – mi például egy erős,
tapasztalt egységnek gondoltuk magunkat, mégis volt,
hogy úgy kikaptunk, mint
még életemben soha. Az erőn
és a kondíción gyakran vett
erőt a taktika meg a gyorsaság,
túl visszafogott játékot játszottunk, nem kockáztattunk eleget. A meccsek közben elég
sok poszton cseréltünk, mire
megszületett a végleges felállás.
- Az itthoni karrieredre hogyan hat majd ez a Canoe Polo
Super League részvétel?
- Rengeteget jelent nekem,
hogy kijutottam ide, de nem
csak az eredmények miatt.
Főleg taktikai tudásom, a látásmódom fejlődött sokat –
az újkori kajakpólóról olyan
képet kaptam, amiről eddig
nem volt tapasztalatom. Ebből
a tudásból nagyon szeretnék
tovább adni – azokat a taktikai elemeket, amelyeket kint
tanultam, papírra vetettem,
hogy a nagymarosi klubban
megoszthassam az ott játszó
fiatalokkal. Az utánpótlásnak
szervezett workshopok nagyon sokban segítik a fiatal generáció szemléletformálását,
próbálom a lehető legjobban
kamatoztatni amit én tanultam. A nemzetközi kapcsolatrendszer, ami most kialakult,
nagyon sokat fog segíteni a
jövőben. A kajakpóló iránt
érdeklődők pedig a november
25. vasárnap, a Duna Arénában nézhetnek meg egy látványos bemutató-meccset az Ötpróba Vizes Gála keretében!
Nagyon szépen köszönöm
az interjút és gratulálok a Világkupához, hajrá Miki!
Balázs Réka
- Kovács Attila
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Hawaii, gitárzene, KUTYI

Cikkem a 90 éves Jung Karcsinak és hajdani gitárzenéjének szól. Régóta, most a
Svábfeszten találkoztam vele
újra.
Los Angelestől öt és félórás repülés után leszálláshoz
készülődött 1994 májusában
az Amerikai Airlines hatalmas, 350 főt szállító gépe.
A 4250 km-es út unalmasan telt el, kivéve, amikor a
Hawaii szigetcsoport névadó
Big Island sziget vulkánjának
éppen lávát és füstöt okádó
félelmetes látványában nézelődtem.
Ma, amikor a cikket írom
a híradásokból értesültem,
hogy újra kitört a vulkán
és Oahu szigetét földrengés
pusztítja. Ja, utazni „időben”
kell.
A landolást veszélyessé
tette, hogy a repülőtér betonja a tenger vízszintjétől alig
néhány méterrel volt magasabban. A gépek percenként
követték egymást, óránként
21 ezer fős tömeget zúdítva Oahu szigetének fővárosába, Honoluluba. A sziget
klímája unalmas, hisz egész
évben 25-29 Celsius fok van.
A kijáratnál csinos polinéz
lányok puszival és orchidea
virágfüzérrel vártak. Gyors
fényképezés után taxival a
Holiday Inn hotellánc egyik,
a Waikiki strandhoz közeli szállodájába mentem. Az
ötödik emeleti szoba erkélyéről csodálatos kilátás nyílt
a Csendes Óceánra és az állandó nedves-párás levegőtől
zöld színű hegyekre. Ez az
időjárás nem kedvezett az
ehhez nem szokott turistáknak sem. Napközben rövid,
de annál intenzívebb özönvíz
zúdult a tájra, ami a melegben gyorsan elpárolgott. A
bepárásodás ellen a hölgyek
és az urak alsónemű nélkül,
testükre lazán törülközőt
csavarva vonultak a Waikiki homokos strandjára. A
bennszülöttek is bámészkodva nézték a bevonulásukat.
A Polinéziához tartozó
szigeteket Cook angol hajós
kapitány fedezte fel 1773ban, majd röviddel utána ott
lelte halálát. Megölték.

Oahu polinéz nyelven védett öblöt jelent. A japánok
ezt megcáfolták, hiszen 1941.
December 7-én a Pearl Harbori USA hadi támaszpontot szétbombázták. Az öböl
vize vörössé vált a négyezer
katona vérétől. 230 repülő
és 88 hadihajó (ebből 11 elsüllyedt, köztük az Arizona
csatahajó is) veszett oda. Ma
már tény, hogy az amerikai
hadvezetés előre tudta és
hagyta a várható támadást.
Ez volt az ára, hogy az USA
beléphessen a II. Világháborúba. Hősiességüket a Pearl
Harbor Múzeumban minden látogatónak egy háborús
filmösszeállítással igyekeztek
felnagyítani. Egy négy csillagos Brigadéros (talán öt ilyen
rangú katona van az USAban) fogadott a bejáratnál,
aki a háborús vereségükből
dicsőséges ellenállást próbált
varázsolni. Az elsüllyedt Arizona fedélzetén egy emlékhely található, amelyet a múzeumtól 50 fős hajóval lehet
elérni. A hajón többnyire japánok voltak, akik közül észrevettem azt az öreg japánt,
aki már a brigadéros buzdító
beszéde közben hevesen magyarázott unkájának. Szerencsémre volt a japánok közt
egy angolul beszélő is, akitől
megtudtam a tiltakozás okát.
Hát kérem ő is részt vett a
támadásban és az igazságot
mesélte büszkén az unokájának. A Hawaii szigetcsoport
az USA 50. tagállama 1959.
augusztus 21 óta, amelyen
közel egy millió ember él, zömében polinézek. Így hát illő
volt a híres Polinéz Bishop
Múzeumot meglátogatni. A
kulturális, népviseleti, építészeti különlegességeket egy
ásott csatornán lassan haladó lapos fenekű bárkán ülve,
az egyetemista hajós kapitány ismertette. A hajóról le,
a hawaii tánc bemutatójára
be. A polinéz lányok vagy 40
kilót nyomnak kicsi, férfiakat
alig izgató idomokkal vagy
100 kilósak hatalmas „anti
pólussal” és jelentős mellbőséggel. A fűszoknyában
táncoló nők napfényes időben kellemes látványt nyúj-

tottak. A „HULA” tánc egy
összetett művészeti forma
sok kézmozdulattal, csípő és
lábmozgással, a Hawaii gitár
zenéjével kísérve, kifejezve
érzéseket, vágyakat. „It is a
must”, mondaná egy angol,
azaz ezt meg kell nézni, kihagyhatatlan.
Ott a Polinéz Múzeumban tágra nyílt szemmel bámultam a fűszoknyás lányok
izgató csípő és lábmozgását,
eszembe jutott a világ másik végéről „KUTYI” Hawaii
gitáros és a Horák Feri harmonikás bandája az 1960-as
évekből. Büszke vagyok arra
is, hogy a marosiak közül
csak Szalma László, magyar
távolugró csúcstartó, aki
2017-ben „Magyar Érdemrend Lovagkereszt” kitüntetést kapott/ járt ott, két hónappal előbb.
Este „Luaui” vacsora különlegesség: „imu”-ban, azaz
gödörben sült disznó hawaii
módra. Ásnak egy gödröt,
amelyben a fatűz parazsán
bazalt köveket hevítenek,
mert az nem reped szét. A
tetejére több rétegben leveleket+eperfa kérget+aprított
banánszárat+pálmalevél fonatot tesznek. A kívül-belül
sózott disznóra ugyanezt
a réteget teszik, majd földdel betemetik és 3-4 órán át
párolják-sütik. Ezt a sütési
módszert hívják luaunak.
Hidegen tálalják hawaii gyümölcslevekkel. Nekem a hideg ananász lé ízlett. Ott jöttem rá, hogy az ananász nem
fán terem, hanem a sok vastól vöröslő földben a bokorformájú növény 18 hónapnyi
érlelődéssel hozza azt létre.
Ilyen fajta vegetációról eddig
nem tudtam. Az eredményt
ott hirtelen megszerettem
és levét hidegen ittam, liter
számra. A melegben jobban
esett, mint a sör.
A sörről és Husszein Obamáról, az USA 44. elnökéről,
aki Hawaii szigeten született, jut eszembe a következő sztori. Halála után 50
évvel kíváncsiságból visszatér Washingtonba, beül egy
kocsmába sörözni és érdeklődik az állam és polgárai-
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nak sorsáról. A csapos csak
jó híreket mond, mindennel
meg van elégedve, ujjongva
mondja: világhatalom vagyunk. Hát jól van, eddig is
azok voltunk. Megelégedve
elindul fizetni és kérdi a sör
árat. A válasz nyugtalanná
teszi: 5 Rubel. A gyengébbek
kedvéért: ha Rubel a fizető
eszköz, akkor az USA orosz
gyarmat lett!
A „Földi paradicsomban”,
a Hawaii szigeteken, békesség, jó indulat, erkölcsösség,
kellemes idő és szeretet vár.
Már a repülőtéren is ez érezhető. Kilépve a tranzitból
egy orchidea csokor a nyakadban+két puszi egy fiatal,
csinos polinéz lánytól+fotók.
Természeti népek, szeretnek a szabadban lenni étkezni, vigadni, táncolni. Életfilozófiájuk teljesen eltérő az
európaitól. A „Pono” szavuk
is erre utal. Igazlelkűséget,
jóságot, egyenes jellemet,
helyes eljárást is jelent. Mintha ismernék Arisztotalész
korából azt a felfogást, hogy
az erkölcsösség vezet a boldogsághoz. A Hawaii alkotmányban is rögzítették, hogy
az „Élet földje” az igazlelkűségre van fenntartva.
A Waikiki csobogó, friss
forrást jelent. A Waikiki
strand a világ egyik legismertebbje, hasonlóan a brazil Copacabana strandjához.
Finom homokján élénk turista élet polinéz kajakversennyel, hullám lovaglással.
A közel-távolban a Diamond
Head (gyémánt domb) párás
sziluettje, a homokföveny
mentén szállodasor snackbárokkal, éttermekkel. Éjszaka
is zajlik az élet: élő hawaii
zene, helyi dobparádé, tűztánc. Paradicsomi állapot.
ALOHA.
Sok mindenre használják. Első sorban: ISTEN
hozott.
De kifejezi a napi köszönési formákat is a jó reggeltől
a jó estéig. Szeretetet sugall.
Együttérzést involvál. Szerelemre invitál. Irgalmat ígér.
Jótékonyságot és kedvességet fejez ki. Kedves polinéz
fűszoknyás lányok. Emléketeket megőrizve ALOHA üdvözlettel búcsúzom.
dr. Zoller József
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ÁLLATVÉDÕ SOROK
„A Teremtő szent tenyeréből, amikor elröppentek a levegő madarai, bizonyára mindegyik parancsot kapott, hogy mit csináljon a földi
világban. Ők csak ahhoz tartják magukat, és inkább visszatérnek abba a másik világba, semhogy megszegjék az örök parancsot, mely
ellen nem lázadt fel soha egyetlen teremtett lény sem, csak a teremtés mind halványabban ragyogó koronája - az ember.” (Fekete István)

Ilyen évünk volt
Összességében jó! Az idén is növekvő
számban járulhattunk hozzá kutyák,
macskák orvosi ellátásához, immár
az eb állomány nagy többsége ivartalanított, alaposan csökkentve a nem
kívánt szaporulatot. A tavaszi és az
őszi akcióinkra ma már több cicatulajdonos jelentkezik, ami nagy öröm,
nem csupán a kölykök egyre nehezebb
elhelyezése miatt, de a gazdátlan, kóbor macskák egészségügyi kockázatot
is jelentenek.
Az újabb ideiglenes befogadók jelentkezése mozgalmasabbá és eredményesebbé tette a mentési munkánkat.
Menhely hiányában eddig legfeljebb
azoknak a köztereken csatangoló kedvenceknek tudtunk segíteni, akiknek a
tulajdonosát sikerült megtalálni. Chip
és a sajnos még mindig nagyon ritka,
telefonszámmal ellátott biléta, nyakörv hiányában a hazajutás több napig késhet, olykor reménytelen. Ilyenkor hatalmas segítség elvinni őket az
átmeneti otthonukba. Nem csupán
időt takarítunk meg, de érzelmi megkönnyebbülés is, hogy nem kell sorsára hagyni legyengült, sérült állatot. A
legnagyobb mentésünk alanya új nevén Hatlópataki Jenny. (Az első orvosi
vizsgálatnál kiderült, az egyik menthetetlen, a vészhelyzet komorságát
oldandó a Félszemű Jack-et választottuk, miután kiderült, hölgyről van szó,
váltottunk.)
A Hatlópatak magyarázata, hogy
ott találta szeptember végén, vasárnap
este egy sétáló pár. Messziről látták,
hogy nem túl magabiztosan mozog,
kiderült, ennél sokkal nagyobb a baj:

bőre több helyen kisebesedve, az oldalát beköpték a legyek és nyüzsögtek
benne a férgek, a jobb szeme pedig
homályos volt a gennytől. Mindezek
mellett csont sovány is volt, napok óta
nem ehetett. Otthagyni persze nem
volt szívük, úgyhogy elkezdtek telefonálgatni, az ünnepnapon eléggé kilátástalannak tűnt a helyzet, de a jó sors
éppen akkor küldött egy állatbarát
autóst, aki azonnal felajánlotta, hogy
segít elfurikázni a kis beteget a legközelebbi állatkórházba, Dunakeszire.
Infúziót kapott, antibiotikumokat,
és egy alapos fertőtlenítő fürdetéssel
a nyüveket is leszedték róla. Hamar
bekapcsolódtunk, így került az alapítványunk egyik ideiglenes befogadójához. Másnap dr. Drobilich János is
megvizsgálta őkelmét, nagy baj nincs,
leszámítva a sérült szemét, amelyet
azóta ki is kellett operálni. A sok ellátás, kisebb műtétek után most már
teljesen egészséges, vidám, fürge ifjú
hölgy.
A Jennyről szóló tudósítás a sok
állatmentésünk egyike, de minden
bizonnyal a legnagyobb költségű. Ha
nem kapunk folyamatosan támogatást a lakosságtól, kisebbeket sem tudunk felvállalni. Itt, de különösen a
Facebook oldalunkon rendszeresen
beszámolunk az akcióinkról, így kiválasztható, melyiket segítik bármilyen
összeggel.
Ami nem sikerült: a kutyafuttató.
Szerencsére csak halasztásról van szó,
kiderült, a duna-parti nagy beruházás
része lesz.
Kecskeméti Károly

A macska önállósága
A város Facebook oldalán több hír
jelent meg mostanában macska
mérgezésekről. Ehhez a témához
kapcsolódik az alábbi írás.
Minden cicatartónak illik tudnia, hogy
a macska önálló lény, sajátos szokásaiba,
kirándulásaiba nem enged beleszólást. Aki
ezt nem tudja elfogadni, inkább tartson
kutyát, aki hűséges és sokkal alkalmazkodóbb, engedelmes és tűrő, ezért tudnak
egyesek visszaélni kiszolgáltatottságával és
kiélni rajta a basáskodó hajlamaikat.
Szóval a macska kijár, felfedez és új barátokat talál magának. Hányszor előfordul,
hogy beállít a neki tetsző házba és befészkeli magát napokra, hetekre, vagy örökre.
Feltéve, ha szíves fogadtatásban részesül.
Itt utalok vissza a fenti mondatra: egy
macskatartónak be kell látni és el kell fogadnia, hogy a cicuka csavarog. Nem szabad rossz néven venni tőle és örülni kell,
amikor hazajön. Lehet, hogy kétlaki lesz,
aminek előnye is van: ha elutazunk, vagy
kórházba kerülünk, kis kedvencünk nem
marad gondoskodás nélkül.
Mindezt azért írom le, mert sokat adnék
érte, ha tudnám, kedves fekete cicám merre jár, amikor eltűnik minden hétvégén.
Gyanítom, hogy talált magának egy víkendest, mert péntek este szokott lelépni, és
vasárnap este jön haza. Gondolom, mindketten jól járnak: a nyaralónak van macskája Nagymaroson, minden felelősség és
kötelesség nélkül, az én cicámnak pedig jut
egy kis változatosság.
Nem mindenki áll így a dologhoz. Megtörtént, hogy valaki szerette volna tudni,
kitől jön a látogató, és a nyakörvre ráírta
a telefonszámát. De nem kedves köszönő
szavakat kapott a cica alkalmi kényeztetéséért, hanem egy durva üzenetet, hogy ne
etesse az ő macskáját. Persze, név nélkül.
Hát, van még mit tanulni az állatoktól.
Tarnói Matild

A meghitt karácsonyhoz az alábbi Youtube filmet küldjük:
john lewis christmas advert 2013
AZ ALAPÍTVÁNY TELEFONSZÁMA: 06-30/522-0705 ÉS 06-20/942-5822
Facebook oldalunk: Máté Állatvédelmi Alapítvány
SZÁMLASZÁMUNK: 66000114-10109375

18

			

Anyakönyvi hírek

Születtek: Farkas György és Sárközi Anita fia: László
György, Dombi István és Tompai Anna fia: Mátyás, Kiss
Tamás és Arnold Ildikó fia: Ádám, Marafkó Béla és Tomasek Tímea lánya: Gerda.

A művelődési ház programjai
December

Házasságot kötöttek: Bódi László és Maduda Nikoletta.
Elhaláloztak: Kőhalmi Antalné sz. Kovács Julianna
(1938), Fekete Tihamérné sz. Lipthay Éva Mária (1949),
Perbíró Lajosné sz. Garamvölgyi Éva (1923), Galambos Gyuláné sz. Marschall Márta Anna (1938), Scheili
Györgyné sz. Brückler Edit (1928).

Víz-, gáz- fűtés- és készülékszerelést vállalok:

Féja Tamás
Tel.: 06-20/220-9442

KARÁCSONYRA EZÜST; LUC ÉS NORMANN FENYŐ
vásárolható Váchartyánban a termelőtől, december 10-től
a készlet erejéig. Előre kivágott ezüst 2500 Ft/db ártól; luc
1500 Ft/db ártól; normann 5000 Ft/db ártól. Előre kiásott
4000 Ft/db ártól. Helyben vágott 3000 Ft/db ártól. Tel.: 0620/577-2189 vagy 06-27/367-107. Cím: Váchartyán, József
Attila u. 40. (Rudnaykert, MÁV megállótól 300 méter).

LAKRÉSZT, KIS KERTES HÁZAT BÉRELNE hos�szú távra, vagy eltartási szerződést kötne középkorú,
grafikus hölgy a kisfiával. Tel.: 06-20/942-5822

Nagymaros

PROGRAMOK
december 15.
Karácsonyváró
16 óra Kerekítő-Tippentő foglalkozás kicsiknek
17 óra Betlehemi történet bábjáték a Maszk Bábszínház
előadásában
december 16.
16 óra Mindenki karácsonya
helyszín: római katolikus templom, Monsberger tér
december 19.
17 óra Csillagváró iskolai előadás
december 20. 12-18 óra
Véradás a Vöröskereszt szervezésében
Előzetes: 2019. január 13. 9:30 óra
Megemlékezés a Málenkij áldozatokra
helyszín: római katolikus templom
A könyvtár és művelődési ház 2018. december 21-től
2019. január 1-ig zárva tart.
Békés karácsonyi ünnepeket kíván a könyvtár és
művelődési ház minden látogatójának!
Várjuk az Újévben 2019. január 2-án!
2626 Nagymaros, Fő tér 14., +36 27 354 243, +36 27 594 106
konyvtar@nagymaros.hu

Nagymaros

Kutyakanyar Állatorvosi Rendelő
Nagymaros, Radnóti M. u. 1.
06-20/468-2846

Rendelési idő:					

Hétfő: 8-10 óráig, 16-18 óráig			
Kedd: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szerda: 8-10 óráig
Csütörtök: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Péntek: 8-10 óráig, 16-18 óráig
Szombat: 9-10 között gyógyszerek és
tápok átadása, rendelés 10-12 óráig
Rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel fogadom
betegeimet, végzem a műtéteket, kiszállást vállalok.

www.kutyakanyar.hu • marosvet75@gmail.com

Nagymaros Város
Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Nagymaros Város
Képviselő-testülete
2626 Nagymaros,
Fő tér 5.
Telefon: 27/595-100,
fax: 27/354-245
Nyomdai és szerkesztői
munkák:
Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros,
Mihály u. 6.
Felelős szerkesztő:
Furucz Anita
(ujsag@invitel.hu)
2601 Vác, Pf. 64.
Telefon: 06-20/911-9077
A CIKKEK LEADÁSI
HATÁRIDEJE: MINDEN
HÓNAP VÉGE

Nagymaros

						

MAROS ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nagymaros, Rákóczi út 37.
Tel.: 27/354-313, 06-30/636-6848
A Maros Kft. vállal sitt- és lomszállítást:
3, 5, 6, 8 m3-es konténerben. Ennél kisebb
mennyiségért házhoz megyünk, de
behozhatja telepünkre is, térítés ellenében.

Temetkezési szolgáltatást is nyújtunk.
Vállalunk továbbá sírgondozást
(egyszeri alkalom, vagy folyamatos
karbantartás). Ár megegyezés szerint.
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Nagymaros

MEGHIBÁSODOTT? ELROMLOTT?
ÚJAT SZERETNE?
ARISTON - BIASI- UNICAL- WARMHAUS
KÉSZÜLÉKEK SZAKSZERVÍZE
MÁRKAFÜGGETLEN GÁZKÉSZÜLÉKEK
SZERVÍZE
GÁZMEÓ ÁTADÁS
GÁZIPARI FELÜLVIZSGÁLAT
VÍZ- GÁZ- FÜTÉSSZERELÉS
KONVEKTOR CSERE, JAVÍTÁS
SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0620/407-1874,
0620/330-0283
ÉPÍTÉSZET
FESTÉS, MÁZOLÁS, BURKOLÁS
0670-626-7902
EMAIL: ACSDUOSZERVIZ@GMAIL.COM
HÍVJON VAGY ÍRJON BIZALOMMAL

Börzsönyoptika - Király u. 6.
Kívánunk áldott ünnepeket, vidám
szilvesztert és boldog új esztendőt.
Szeretettel várunk mindenkit jövőre
is ingyenes látásvizsgálatainkon!
A 2018-as szemüvegkeretek és
napszemüvegek megérkeztek!
Az üzletben mindennemű rövidáru kapható:
kézimunkák, gobelinek, hímző-kötő fonalak,
cérna, tű, gomb, cipőfűző, diszkötöző, selyem
szalag, cipzár, gumi, díszítők fehér és arany színben.
Ami nincs, beszerzem rövid határidőn belül.
Hétfő: ZÁRVA
Keddtől péntekig: 9-12-ig és 14-16.30 óráig nyitva
Szombaton: a látásvizsgálat idején 9-12 óráig

Tel.: 06-30/916-0889

